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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Biskuit  

Biskuit adalah produk makanan kering. Biskuit dibuat dengan cara 

memanggang adonan dari tepungterigu dengan atau substitusinya, minyak dengan 

atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan yang 

diizinkan. Biskuit dikelompokkan menjadi krakers, kukis, wafer dan pai. Krakers 

jenis biskuit memerlukan fermentasi, penampangnya tampak berlapis. Kukis dari 

adonan lunak, berkadar lemak tinggi, renyah dan penampangannya kurang padat. 

Wafer biskuit dari adonan cair, pori kasar, renyah dan penampang tampak 

berongga. Pai biskuit berserpih dari adonan dilapisi dengan lemak padat sehingga 

mengembang dan penampangnya tampak berlapis (SNI, 2011). 

Menurut Fajar, (2013) bahan yang digunakan dalam pembuatan biskuit: 

1. Tepung terigu terigu untuk memberikan kualitas seperti rasa yang enak dan 

warna serta tekstur yang bagus. 

2. Telur untuk menambah rasa dan warna. Telur juga untuk memoles biskuit. 

Kuning telur bersifat sebagai pengempuk sedangkan putih telur bersifat sebagai 

pengikat atau pengeras 

3. Gula sebagai pemberi rasa manis, pembentuk tekstur dan pemberi warna pada 

permukaan biskuit.  

4. Minyak/lemak untuk melembutkan, membantu pengembangan, membantu 

penyebaran, memberikan rasa gurih dan menambah aroma. Jenis lemak yang 

biasa digunakan berasal dari lemak susu (butter) atau dari lemak nabati 

(margarin). 
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Tabel 1. Syarat Mutu Biskuit 

No Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1 Keadaan    

1.1 Bau - Normal  

1.2 Rasa  - Normal 

1.3 Warna - Normal 

2 Energi kkal/100 gram Min. 4 00 

3 Kadar Air (b/b) % Maks. 5 

4 Protein (Nx625) (b/b) % Min. 5 

5 Lemak % Min. 9,5 

6 Karbohidrat % Min. 70 

7 Abu  % Maks. 1,6 

8 Serat kasar  % Maks. 0,5 

9 Cemaran logam    

9.1 Timbal  mg/kg Maks. 0,5 

9.2 Kadmium  mg/kg Maks. 0,3 

9.3 Timah mg/kg Maks.40 

9.4 Merkuri mg/kg Maks. 0,05 

9.5 Arsen  mg/kg Maks. 0,5 

10 Angka Lempengan  

Total 

Koloni/g Maks. 1x104 

Sumber: SNI, 2011 

2.2. Pangan Fungsional 

Menurut Hariyani (2013), pangan fungsional adalah pangan yang secara 

alamiah maupun telah diproses, mengandung satu atau lebih senyawa yang 

mempunyai fungsi fisiologis yang bermanfaat bagi kesehatan. Pangan fungsional 

tidak memberikan kontraindikasi dan tidak memberi efek samping pada jumlah 

penggunaan yang dianjurkan terhadap metabolisme zat gizi lainnya. Persyaratan 

produk sebagai  pangan fungsional adalah: 

1. Harus produk pangan bukan bentuk kapsul, tablet, atau puyer dari bahan 

alami. 

2. Dapat serta layak dikonsumsi sebagai diet atau menu sehari-hari. 

3. Punya fungsi tertentu saat dicerna, serta memberikan peran dalam proses 

tertentu, membantu mengembalikan kondisi tubuh setelah sakit, menjaga 

kondisi dan mental, serta memperlambat penuaan. 
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4. Kandungan fisik dan kimianya jelas serta mutu dan jumlahnya, aman untuk 

dikonsumsi, dan kandungannya tidak boleh menurunkan gizinya. 

Menurut Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) (2011), 

pangan fungsional harus mengandung jenis komponen pangan dalam jumlah yang 

sesuai dengan batasan yang ditetapkan. Selain itu juga, memilikikarakteristik 

sensori yang diterima konsumen. Pangan fungsioanal juga harus disajikan dan 

dikonsumsi layaknya makanan atau minuman. Komponen pangan yang diizinkan 

sebagai komponen pangan fungsional adalah serat pangan, fitosterol dan 

fitostanol, gula alkohol,  asam folat, dan kalsium.  

2.2.1 Serat 

Serat adalah bagian dari pangan yang tidak dapat dihidrolisis oleh bahan 

kimia yang digunakan untuk menentukan kadar serat, yaitu asam sulfat (H2SO4 

1,25%) dan natriurn hidroksida (NaOH 1,25%). Serat pangan adalah bagian dari 

bahan pangan yang tidak dapat dihidrolisis enzim pencernaan. Kadar serat kasar 

nilainya lebih rendah dibandingkan dengan kadar serat pangan, karena asam sulfat 

dan natrium hidroksida mernpunyai kemampuan yang lebih besar menghidrolisis 

komponen pangan dibanding dengan enzimpencernaan (Muchtadi, 2001).  

Menurut Tala (2009), fungsi serat pangan tergantung pada sifat fisik jenis 

serat yang dikonsumsi: 

1.  Kelarutan dalam air. 

Berdasarkan kelarutannya serat terbagi atas serat larut dalam air dan tidak 

larut dalam air. Serat larut akan memperlambat waktu pengosongan lambung, 

meningkatkan waktu transit, mengurangi penyerapan beberapa zat gizi. 
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Sebaliknya serat tak larut memperpendek waktu transit dan akan memperbesar 

massa feses. 

2.  Kemampuan menahan air dan viskositas. 

Jenis serat larut dapat menahan air lebih besar dibanding serat tak larut, 

dipengaruhi pH saluran cerna, besarnya partikel serat dan proses pengolahannya. 

Akibat kemampuan menahan air ini serat akan membentuk cairan kental yang 

memiliki beberapa pengaruh terhadap saluran cerna, yaitu : 

a.  Waktu pengosongan lambung lebih lama. 

Cairan kental (gel) tersebut menyebabkan kimus yang berasal dari 

lambung berjalan lebih lama ke usus. Hal ini menyebabkan makanan lebih 

lama di lambung sehingga rasa kenyang menjadi lebih panjang. Keadaan ini 

juga memperlambat proses pencernaan karena karbohidrat dan lemak yang 

tertahan di lambung belum dapat dicerna sebelum masuk ke usus. 

b.  Mengurangi bercampurnya isi saluran cerna dan enzim pencernaan. 

Cairan kental yang terbentuk membuat adanya penghambat yang 

mempengaruhi kemampuan makanan bercampur dengan enzim pencernaan. 

c.  Menghambat fungsi enzim. 

Cairan kental yang terbentuk mempengaruhi proses hidrolisis 

enzimatik di dalam saluran cerna misal gum menghambat peptidase usus 

yang dibutuhkan untuk pemecahan peptida menjadi asam amino. Aktivasi 

lipase pankreas juga berkurang sehingga menghambat pencernaan lemak. 

d.  Mengurangi kecepatan penyerapan nutrisi. 

e.  Mempengaruhi waktu transit di usus. 

 



8 

 

3.  Absorbsidan binding ability 

Beberapa jenis serat seperti lignin, pektin, dan hemiselulosa dapat berikatan 

dengan enzim atau nutrisi di dalam saluran cerna yang memiliki efek fisiologis: 

a.  Berkurangnya absorbsi lemak. 

Serat larut mempengaruhi absorbsi lemak dengan meningkatkan asam 

lemak, kolesterol dan garam empedu disaluran cerna. Lemak yang berikatan 

dengan serat tidak dapat diserap sehingga akan terus ke usus besar untuk 

diekskresi melalui feses atau didegradasi oleh bakteri usus. 

b.  Mengurangi kadar kolesterol serum. 

Konsumsi serat dapat menurunkan kadar kolesterol dengan cara: 

•  Meningkatnya ekskresi garam empedu dan kolesterol melalui feses 

maka garam empedu yang mengalami siklus enterohepatik juga 

berkurang. Hal ini akan menurunkan kadar kolesterol sel hati. Ini akan 

meningkatkan pengambilan kolesterol dari darah yang akan dipakai 

untuk sintesis garam empedu baru menurunkan kadar kolesterol darah. 

•  Pada hewan menunjukkan asam lemak rantai pendek lain yang terbentuk 

hasil degradasi serat di kolon akan menghambat sintesis asam lemak. 

c.  Mempengaruhi keseimbangan mineral. 

4.  Degradability/ Fermentability 

Bakteri yang terdapat di lumen usus besar dapat memfermentasikan serat, 

terutama pektin. Selulosa dan hemiselulosa juga difermentasikan tetapi dengan 

kecepatan lebih lambat. Metabolit utama yang terbentuk adalah asam lemak rantai 

pendek yang kemudian akan berperan dalam meningkatkan absorbsi air, 

merangsang ploriferasi sel, sebagai sumber energi dan akan menimbulkan 
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lingkungan asam di usus. Jenis serat yang tidak larut atau yang lambat 

difermentasi berperan dalam merangsang proliferasi bakteri yang bermanfaat 

untuk detoksifikasi dan meningkatkan volume usus. 

2.2.2 Antioksidan 

Antioksidan  adalah  substansi tertentu yang menunda, memperlambat, atau 

mencegah  kerusakan  pada  bahan  makanan  akibat oksidasi. Substansi ini dapat 

terbentuk secara alami (sistem biologis) atau ditambahkan pada produk dan 

selama proses pengolahan (sistem pangan) (Pokorny et al., 2001). Antioksidan 

mampu menghambat radikal bebas dan menghambat kelanjuan reaksi 

autooksidasi pada tahap propagasi. Hal ini disebabkan karena antioksidan 

memiliki energi aktivasi yang rendah untuk melepaskan satu atom hidrogen 

kepada radikal lemak, sehingga tahap oksidasi lebih lanjut dapat dicegah. 

Berdasarkan sumbernya, antioksidan dibedakan ke dalam 2 golongan, yaitu 

antioksidan alami pada lemak nabati dan  antioksidan  sintetis yang ditambahkan 

pada makanan (Khamidinal dkk, 2007). 

2.2.3 Antosianin  

 Antosianin merupakan salah satu senyawa polifenol yang memegang 

peranan penting dalam grup pigmen setelah klorofil. Antosianin berasal dari 

bahasa Yunani, anthosyang berarti bunga dan kyonos yang berarti biru gelap. 

Antosianin banyak terdapat pada buah-buahan, sayuran, dan bunga (Jackman dan 

Smith, 1996). 

 Antosianin merupakan senyawa yang reaktif. Sifat reaktif disebabkan inti 

kation flavium pada pigmen antosianin yang kekurangan elektron. Pigmen ini 

ternyata memiliki kestabilan yang rendah. Reaksi yang terjadi umumnya 
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menyebabkan terjadinya kehilangan warna. Beberapa  faktor kimia dan  fisik yang 

dapat mempengaruhi kestabilan antosianin adalah enzim,oksigen, asam  askorbat,  

guladan senyawa turunannya, pH, logam, suhu, cahaya, kondensasi, serta sulfur  

dioksida. Setiap faktor memberikan kontribusi terhadap diskolorisasi antosianin.  

Selain itu jenis antosianin juga berpengaruh terhadap kestabilannya. Namun yang  

paling mempengaruhi dalam proses diskolorisasi antosianin adalah suhu, cahaya, 

oksigen, dan pH (Markakis, 2002). 

 Cahaya memegang peranan antosianin, yaitu berkaitan dengan proses 

fotosintesis. Cahaya juga mempercepat degradasi antosianin. Jenis antosianin 

paling stabil terhadap keberadaan cahaya adalah diglikosida yang  termetilasi  atau  

terasilasi. Non-asilasi diglikosida merupakan antosianin yang kurang stabil, 

bahkan monoglikosida paling tidak stabil (Markakis, 2002). 

2.3 Ubi Jalar Ungu 

 Menurut Rukmana, (1997) tanaman ubi jalar dapat diklasifikasikan: 

Kingdom : Plantea 

Devisi    : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas   : Dicotylodonnae 

Ordo  : Convolvulales 

Genus  : Ipomoea 

Spesies  : Ipomoea batatas 

Di Indonesia ubi jalar termasuk palawija terpenting ketiga setelah jagung 

dan  singkong. Ubi jalar memiliki keunggulan seperti kandungan gizi yang cukup 

baik, umur yang relatif pendek (3-4 bulan) serta produksi 10-30 ton/hektar. 
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Keunggulan tersebut menunjukkan ubi jalar berpotensi untuk diversifikasi pangan 

(Widowati dkk, 2002).Sewaktu dipanen, ubi jalar mengandung bahan kering 

antara 16-40%, dari jumlah tersebut 75-90% karbohidrat. Komponen utama  

karbohidrat dalam ubi jalar adalah pati, serat pangan (selulosa, hemiselulosa) serta 

jenis gula yang bersifat  larut seperti maltosa, sukrosa, fruktosa dan 

glukosa.Komponen  ketiga  karbohidrat  ubi  jalar  adalah  serat  pangan 

(Sulistiyo, 2006). 

Ubi jalar ungu (Ipomoea batatas varietas Ayamurasaki) biasa disebut  

Ipomoea batatas blackie karena kulit dan daging umbi yang berwarna ungu 

kehitaman (ungu pekat). Ipomoea batatas varietas Ayamurasaki memiliki  

kandungan antosianin tinggi (Yamakawa et al., 1998). Pigmen yang menyusun 

warna ubi jalar ungu varietas Ayamurasaki termasuk dalam jenis  antosianin yang  

didominasi oleh sianidin dan peonidin dalam bentuk mono- atau diasilasinya 

(Kano et al., 2005). Ubi jalar ungu dapat dilihat pada Gambar 1. 

Gambar 1. Ubi jalar ungu (Montilla et al., 2011) 

Ubi jalar ungu mengandung beberapa komponen menguntungkan dan 

pigmen fungsional. Pigmen dominan adalah antosianin yang cukup tinggi (Oki et 

al., 2002). Kandungan antosianin pada ubi jalar ungu sebagai radical scavenging, 

antimutagenik, hepato-protective, anti hipertensi, dan anti hiperglikemik (Suda et 

al., 2003).Komposisi kimia ubi jalar ungu dalam 100 gram pada Tabel 2.  
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Tabel 2. Kandungan Gizi Ubi Jalar Ungu per 100 gram  

Kandungan Kimiawi  Jumlah 

Kadar air (%bb)  67,77 

Kadar abu (%bk)  3,28 

Kadar lemak (%bk)  0,43 

Kadar pati (%bk)  55,27 

Gula pereduksi (%bk)  1,79 

Kadar antosianin (mg/100g)  923,65 

Aktivitas antioksidan (%)  61,24 

Sumber: Widjanarko, (2008) 

2.4 Ampas Kelapa 

Menurut  Suhardiman, (1999) taksonomi tanaman kelapa sebagai berikut: 

Divisi  : Spermatophyta  

Subdivisi : Angiospermae  

Kelas  : Monocotyledoneae  

Bangsa  : Palmales  

Genus   : Cocos  

Spesies  : Cocos nucifera L 

Tanaman kelapa banyak terdapat di daerah beriklim tropis. Kelapa  

diperkirakan terdapat di lebih dari 80 negara. Indonesia merupakan negara agraris 

yang menempati posisi ketiga setelah Filipina dan India, sebagai penghasil kelapa 

terbesar di dunia (APCC, 2002). Indonesia memiliki lahan tanaman kelapa terluas 

di dunia yaitu sekitar 3,712 juta hektar (Darmoyuwono, 2006). 

Buah kelapa berbentuk bulat terdiri dari 35% sabut (eksokarp dan 

mesokarp), 12% tempurung (endokarp), 28% daging buah (endosperm), dan 25% 

air. Menurut Ketaren (1996), tebal sabut kelapa kurang lebih 5cm dan daging 

buah 1cm atau lebih (Palungkun, 2004). Bentuk kelapa dilihat Gambar 2. 

Kandungan gizi pada daging kelapa dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Gambar 2. Kelapa (Wikipedia, 2018) 

Tabel 3. Kandungan Gizi Daging Kelapa dalam 100 gram Bahan  

Nutrisi Jumlah 

Air (g) 23,27 

Energi (kcal) 443 

Karbohidrat (g) 40,91 

Protein (g) 3,35 

Lemak (g) 31,69 

Total Serat (g) 4,5 

Kalsium (mg) 14 

Besi (mg) 1,84 

Magnesium (mg) 49 

Fosfor (mg) 103 

Potasium (mg) 324 

Sodium (mg) 20 

Zinc (mg) 1,59 

Thiamin (mg) 0,03 

Riboflavin (mg) 0,02 

Niasin (mg) 0,30 

Vitamin B-6 (mg) 0,24 

Sumber: USDA, (2016a) 

Protein kelapa mempunyai mutu yang cukup baik dibandingkan dengan 

mutu protein dari sumber nabati yang lain. Hasil-hasil penelitian membuktikan, 

protein kelapa mempunyai susunan asam amino yang relatif baik dan bernilai gizi 

tinggi (Lanchance dan Molina, 1974). Komposisi asam amino pada kelapa dapat 

dilihat pada Tabel 4. Banzon dan Velason (1982) menyatakan protein kelapa tidak 

memiliki senyawa antinutrisi seperti yang terdapat pada  protein nabati lainnya 

terutama pada kacang-kacangan serta mempunyai nilai  Indeks  Glikemik rendah, 

sehingga  baik  untuk  serat  diet yang tinggi. 
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Ampas kelapa merupakan hasil samping dari ekstraksi parutan daging 

kelapa untuk mendapatkan santan sebagai bahan baku pembuatan minyak kelapa. 

Kandungan minyak dalam ampas kelapa berkisar 12,2-15,9%. Ampas kelapa 

hanya sebagian kecil yang dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Sisanya terbuang 

ke lingkungan sebagai limbah (Jamal, 2012).  Menurut Pasang (2007), kandungan 

proksimat ampas kelapa ialah kadar air 4,65- 6,20%, kadar abu 0,66-4,90%, kadar 

protein 4,11-18,20%,  kadar lemak 20,00-30,58%. 

Tabel 4. Komposisi Asam Amino Kelapa dalam 100 gram Bahan 

Jenis Asam Amino Jumlah 

Asam amino esensial 

Triptopan (mg) 39 

Histidin (mg) 77 

Treonin (mg) 121 

Isoluesin (mg) 131 

Leusin (mg) 247 

Lisin (mg) 147 

Metionin (mg) 62 

Sitein (mg) 66 

Fenilalanin (mg) 160 

Tirosin (mg) 103 

Valin (mg) 202 

Asam amino non esensial 

Arginin (mg) 546 

Alanin (mg) 170 

Asam aspartat (mg) 325 

Asam glutamat (mg) 761 

Glisin (mg) 158 

Prolin (mg) 138 

Serin (mg) 172 

Sumber: USDA, (2016a) 




